


НОВИЙ
ВИМІР
ЖИТТЯ

Відчуваєте скутість? 

Втрачаєте індивідуальність? 

Пізнайте справжню свободу 

і сміливо крокуйте вперед!

Розширте свої горизонти 

й оберіть свій стиль життя.

VITARA – це абсолютно новий  

світ, що чекає на Вас. 
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1 Бензиновий двигун 
об’ємом 1,6 л

На будь-якій передачі високе значення 
обертального моменту цього двигуна 
забезпечує потужний рух як міськими 
магістралями, так і звивистими 
вуличками. Більш того, зменшення рівня 
тертя механізмів та ваги двигуна і 
пов’язаних із ним компонентів сприяло 
значному зниженню витрати палива.

НОВА 6-ступінчата автоматична трансмісія (бензиновий двигун об’ємом 1,6 л)

Точний контроль передавального числа трансмісії покращує відгук на низьких 
швидкостях під час рушання з місця та руху на підйом, а також знижує число обертів 
двигуна під час руху з високою швидкістю. Збільшення діапазону обмеження 
не тільки дозволило покращити характеристики прискорення і зменшити витрату 
палива, а й забезпечило більш тихий хід автомобіля. У цій конструкції також 
представлена нова система перемикання передач за допомогою підкермових 
перемикачів.

5-ступінчата механічна трансмісія (бензиновий двигун об’ємом 1,6 л)

Налаштування передавальних чисел сприяло підвищенню паливної економічності 
та покращенню ходових характеристик автомобіля. Впровадження різних інновацій 
дозволило оптимізувати перемикання передач та зробити його більш плавним. 
Збільшення жорсткості корпусу трансмісії привело до зниження рівня шумів і вібрацій. 

2 Трансмісія

Двигун, трансмісія та інші компоненти силового агрегату працюють як єдине ціле, 
демонструючи надзвичайні ходові характеристики. Всі ці компоненти, доповнюючи 
один одного, забезпечують загальну інтегровану продуктивність, будь то агресивний 
чи спортивний стиль керування. Сядьте за кермо Vitara — і Ви відчуєте емоції, 
які не спроможний подарувати жоден інший автомобіль.

Надійний автомобіль 
для емоційного руху

Система привода Трансмісія

5MT

5MT

136

145

Викиди CO2 [г/км]

2WD
(передній
привод) 6AT 139

ALLGRIP
(повний
привод) 6AT 147
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2 Система допомоги на спуску
Якщо під час руху вниз по крутому схилу гальмування двигуном не є достатнім для уповільнення 
автомобіля, система допомоги на спуску автоматично застосовує гальма та підтримує певну 
низьку швидкість руху автомобіля. Це дозволяє водієві сконцентрувати увагу на рульовому 
керуванні (стандартна комплектація моделей із системою ALLGRIP). 

3 Система запобігання відкочуванню
Система сприяє легкому рушанню автомобіля на ухилі, запобігаючи його відкочуванню назад 
протягом двох секунд, коли водій переставляє ногу з педалі гальма на педаль акселератора.

1 ALLGRIP
Система повного привода ALLGRIP передбачає 
чотири режими: Auto, Sport, Snow та Lock. Водій 
може обрати необхідний режим за допомогою 
кнопки-регулятора, розташованої на центральній 
консолі.

Зазвичай у режимі Auto працює система 
привода на два колеса (2WD). Проте, у разі 
виявлення пробуксовування коліс 
автоматично вмикається система повного 
привода (4WD). Пріоритетом є економія 
палива, тому система 4WD активується тільки 
за необхідності. Режим Auto забезпечує 
впевнений рух за мінливих погодних умов, 
як, наприклад, під 
час раптової зливи.

Режим Auto
У режимі Sport активно використовується система 
4WD, що забезпечує ідеальне проходження крутих 
поворотів на звивистих дорогах. Зміна характе- 
ристик прискорення й обертального моменту 
покращує реакцію двигуна, а в моделях із 
автоматичною трансмісією підтримується висока 
швидкість обертання двигуна. Комбінація цих 
чинників зумовлює захопливий рух у спортивному 

стилі. Крім того, режим 
Sport затримує 
спрацьовування сис- 
теми ESP®, віддаючи 
перевагу намірам водія 
насолодитися їздою у 
спортивному режимі.

Режим Sport

Режим Lock*
Режим Snow є 
оптимальним для руху 
по ковзким дорогам, 
вкритим снігом, 
льодом або брудом. 
Відповідно до ступеня 
натискання педалі 

акселератора та кута повороту керма режим Snow 
передбачає пробуксовування коліс і передає 
обертальний момент на задні колеса, забезпечу- 
ючи їх достатнє зчеплення з дорогою. Крім того, 
система ESP® активується із випередженням, сприя- 
ючи покращенню курсової стійкості автомобіля на 
поверхнях із низьким коефіцієнтом тертя. Зберіга- 
ючи відмінну курсову стійкість і стабільний рух на 
ковзкій дорозі, режим Snow дозволяє Вам розсла- 
битися та отримувати задоволення від керування.

Режим Snow

Auto Sport

Lock Snow

*operates when the driving mode is in Lock mode only.

Без системи допомоги на спуску Із системою допомоги на спуску

Без системи запобігання відкочуванню Із системою запобігання відкочуванню

*Перемикання з режиму Lock у режим Snow здійснюється автоматично при швидкості понад 60 км/год.

Незалежно від типу дорожнього покриття, Vitara демонструє відмінне зчеплення коліс із дорогою. Це не потребує від Вас особливих навичок і прийомів керування. 
Починаючи із новаторської технології ALLGRIP 4WD, вдосконалені системи Vitara дарують неперевершене задоволення від керування. Якою б дорогою Ви не вирушили, 
Vitara впорається з нею вражаюче легко. 

Насолоджуйтеся динамічним рухом

Режим Lock постійно
здійснює розподіл
більшого оберталь-
ного моменту на
задню вісь, макси-
мізуючи зчеплення
коліс із дорогою. Оптимізація системи ESP® 
та інших систем керування сприяє 
полегшенню вивільнення автомобіля, 
який застряг у глибокому сніговому заметі 
або розмоклому грунті. При цьому гальмове 
зусилля прикладається до коліс, 
що пробуксовують, забезпечуючи достатній 
обертальний момент для коліс, які мають 
зчеплення з дорожнім покриттям (LSD).
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1 Фари зі світлодіодами

Яскраві світлодіодні лампи 
використовуються для збереження 
енергії у режимі ближнього світла 
фар. Окантовка лінз блакитного 
кольору створює враження холодної 
стриманості.

2 Світлодіодні денні 
ходові вогні та 
протитуманні фари

Денні ходові вогні унікальної форми 
передбачають вертикальне 
розташування світлодіодів. 
Автомобіль також обладнаний 
протитуманними фарами, які 
покращують видимість за поганих 
погодних умов.

3 Традиційне 
декорування 
позашляховика SUZUKI

Притаманні позашляховику Suzuki 
елементи дизайну, такі як капот у 
формі мушлі, розширювачі колісних 
арок, оздоблення крил і широкі задні 
стійки, зазнали певного 
вдосконалення та розташувалися 
по всьому кузову автомобіля.

4 Колісні диски
16-дюймові сталеві диски з цільними ковпаками (GL)
16-дюймові легкосплавні диски (GL+)
17-дюймові легкосплавні диски (GLX, опційно для GL+)
17-дюймові шліфовані легкосплавні диски (опційно для GLX)

A

B

C

D

A B

C D

Vitara має свій власний стиль, втілюючи у собі класичний образ позашляховика Suzuki з унікальними сучасними акцентами та елементами. 
Кожна деталь Vitara підкреслює її динамічність, наголошуючи на активному способі життя її власника.   

Індивідуальність, впізнавана з першого погляду 

(GLX)
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1 Панель приладів
По центру між спідометром (праворуч) і тахометром (ліворуч) розташований інформаційний 
дисплей. Цей дисплей забезпечує водія такою інформацією, як поточна й середня витрата 
палива, температура зовнішнього повітря, режим руху та попередження системи паркування. На 
ньому також відображається індикатор перемикання передач, який допомагає водієві визначити 
оптимальний за поточних умов момент для перемикання передачі, що сприяє економії палива.

3 Підкермові перемикачі

Підкермові перемикачі не тільки 
забезпечують швидке і легке перемикання 
передач, але й роблять керування більш 
приємним і спортивним, як у моделях 
із механічною трансмісією.

4 Високоякісні сидіння
Передні сидіння надійно утримують водія та 
пасажира на місці навіть під час руху по 
нерівним і звивистим дорогам. Конструкція 
задніх сидінь забезпечує максимально 
зручне розміщення пасажирів.

5 Автоматичні склоочисники 
та функція автоматичного 
вмикання/вимкнення фар (GLX)

Склоочисники спрацьовують автоматично 
відповідно до інтенсивності опадів і 
швидкості автомобіля. А функція 
автоматичного вмикання/вимкнення 
приладів зовнішнього освітлення 
автоматично вмикає/вимикає головні фари 
і задні габаритні ліхтарі залежно від 
яскравості зовнішнього світла. Датчики 
системи спрямовані вперед і вгору, що 
забезпечує її оптимальне функціонування. 
Коли автомобіль в’їжджає у достатньо 
довгий і темний тунель, система негайно 
вмикає фари і задні габаритні ліхтарі. 
Проте, в короткому тунелі система не 
вмикатиме ці прилади освітлення, оскільки 
спрямовані вперед датчики виявляють 
світло в кінці тунелю, незважаючи на те 
що спрямовані вгору датчики реєструють 
темне середовище.

2 Регульоване кермо
Можливість регулювання висоти (36 мм) та кута нахилу (40 мм) керма. Комбінація 
регульованого керма з регульованим за висотою сидінням дозволяє водію будь-якої статури 
почуватися за кермом надзвичайно зручно. 

Биття Вашого серця пришвидшиться, щойно Ви вперше сядете на сидіння водія і поринете у мрії про час, який проведете за кермом Vitara. 
Ви опинитеся в лагідних обіймах просторого й водночас затишного салону. А зі збільшенням числа обертів двигуна зростатиме хвилювання 
від майбутнього відвідування місць, про які Ви мріяли. Ваше серце вже лине до наступного місця призначення Вашої подорожі...

Комфорт для нескінченного руху 

(6-ступінчата автоматична трансмісія)

40 мм 36 мм

13



Заявіть про себе, скориставшись широким асортиментом аксесуарів і кольорових комбінацій.
Підберіть елементи екстер’єру та інтер’єру на свій смак, створивши свій унікальний автомобіль.

Персоналізація — шлях до вираження Вашої індивідуальності 

Пакет Outdoor
Окантовка протитуманних фар

Передня захисна накладка

Бокові молдинги

Задня захисна накладка

Захисна накладка 
на поріг багажного відділення

■Пакети аксесуарів 

Пакет Urban 
Окантовка протитуманних фар

Бокові молдинги

Спойлер для даху

3

1

2

2

1

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5
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■Елементи екстер’єру (решітка радіатора 
    та декоративне оздоблення крил)

Білі

Чорні

■Елементи інтер’єру (декоративне оздоблення панелі  
    приладів, окантовка дефлекторів системи кондиціювання)

■Годинник по центру

Бірюзові Оранжеві 

Чорні глянцеві 

Карбоновий Kanji

Білі
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2 Панорамний люк 
у даху (GLX)

Панорамний люк складається 
з двох скляних панелей 
(одна поверх одної) із функцією 
зсування. Завдяки зсуванню 
скляних панелей люка простір 
салону та об’єм багажного 
відділення не зменшуються.

3 Просторе багажне відділення
Об’єм багажного відділення Vitara становить 
вражаючі 375 л*. У ньому можна розмістити 
сумку для гольфа навіть за розкладених 
задніх сидінь. Спинка заднього сидіння, яка 
складається у співвідношенні 60:40, і панель 
багажного відділення дозволяють розміщати 
в ньому будь-які предмети. Для полегшення 
завантаження й вивантаження багажу було 
зменшено висоту завантажувального отвору.
*За методом вимірювання Асоціації автомобільної 
промисловості Німеччини (VDA).

Що саме Ви завантажите у просторе багажне відділення, вирушаючи в подорож? Коли Ви востаннє насолоджувалися насправді комфортним рухом? 
Тож пакуйте свою допитливість і пізнавайте свободу з Vitara.

Свобода і комфорт. Завжди. Всюди.
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1 Відображення функцій 
смартфона на дисплеї 
аудіосистеми

Сенсорний 7-дюймовий дисплей передбачає 
інтуїтивно зрозуміле керування мультимедійним 
обладнанням, включаючи відтворення аудіозаписів, 
користування телефоном із функцією Hands-free, 
навігаційною системою та функціями смартфона. 
Для використання обладнання можна вибрати один 
із чотирьох основних робочих режимів – 
Listen (Прослуховування), Call (Дзвінок), Drive (Рух) 
і Connect (Підключення).

Дисплей аудіосистеми із можливістю відображення 
меню смартфона підтримує роботу із додатками 
Apple CarPlay та MirrorLink. Після підключення 
сумісного iPhone через USB Apple CarPlay дозволяє 
здійснювати телефонні дзвінки, отримувати доступ 
до музичних записів, надсилати та отримувати 
повідомлення, прокладати маршрут за допомогою 
голосових команд або дотиком до дисплея аудіо- 
системи. Таким же чином MirrorLink надає можли- 
вість відображати на сенсорному дисплеї автомо- 
біля встановлені у смартфоні програмні додатки, 
забезпечуючи доступ до функцій смартфона.

Зручна навігація за тривимірними картами стає 
можливою завдяки встановленню SD-картки 
з картографічними даними, які відображаються 
на дисплеї аудіосистеми.

*Apple та iPhone – торгові марки Apple Inc., зареєстровані в 
США та інших країнах.

*Apple CarPlay – торгова марка Apple Inc. Додаток Apple 
CarPlay доступний у країнах, вказаних за наступним 
посиланням:http://www.apple.com/ios/feature-availability/ 
#applecarplay-applecarplay.

*Apple CarPlay сумісний із моделями iPhone, вказаними за 
наступним посиланням: http://www.apple.com/ios/carplay/.

*MirrorLink™ – сертифікаційний знак Car Connectivity 
Consortium LLC.

*Список смартфонів, сумісних із MirrorLink, див.:
https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/.

Камера 
заднього огляду

Навігаційна система 
із підтримкою SD-карток

Apple CarPlay та MirrorLink На дисплей може виводитися 
зображення з камери заднього 
огляду для покращення оглядо- 
вості простору позаду автомобіля 
під час руху заднім ходом.

Камера заднього огляду

Відтворення 
мультимедійних 

аудіо- і відеофайлів

Прослуховування
Зручне користування 

телефоном 
із функцією Hands-free

Дзвінок

Проста у використанні 
навігаційна система

Рух
Доступ до програм 

смартфона за допомогою 
дисплея

Підключення
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Atlantis Turquoise Pearl Metallic (ZQN) Horizon Orange Metallic / Superior White (A6J)

Модельний 
ряд 

GL GL+



Atlantis Turquoise Pearl Metallic / Cosmic Black Pearl Metallic (A9L)

GLX

GLX
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���������� Kanji ¡�������

fgJh_Njm_q YgFsg\_v Y^xgvj Qj HFHJHNQW zH\[gNjF_xjm_q 

26U

ZCC

ZNL

A6J

6BA6

ZCD

A9G

ZCE

ZQN

A9H

A9L

A9M

A9N

6HA6

26U

ZCC

ZNL

A6J

6BA6BA6A6A66B6B

ZCD

A9G

ZCE

ZQN

A9H

A9L

A9M

A9N

6H6HA6A66H6H

26U

ZCC

ZNL

ZCD

ZQN

ZCE



Кольори
кузова

Двокольорові

Horizon Orange Metallic / Superior White (A6J)

Galactic Grey Metallic / Cosmic Black Pearl Metallic (A9G)

Horizon Orange Metallic / Cosmic Black Pearl Metallic (A9M)

Cosmic Black Pearl Metallic / Superior White (A6B)

Atlantis Turquoise Pearl Metallic / Superior White (A6H)

Bright Red 5 / Cosmic Black Pearl Metallic (A9H)

Atlantis Turquoise Pearl Metallic / Cosmic Black Pearl Metallic (A9L)

Savannah Ivory Metallic / Cosmic Black Pearl Metallic (A9N)

(GL+ та GLX)



Atlantis Turquoise Pearl Metallic (ZQN)

Оббивка сидінь

Шкіряна та тканинна зі штучної замші 

Тканинна зі сріблястою строчкою 

Тканинна

Однокольорові

Cosmic Black Pearl Metallic (ZCE) Galactic Grey Metallic (ZCD)

Silky Silver Metallic 2 (ZCC) Cool White Pearl (ZNL) Superior White (26U)
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{[NgvNH ghFj|NjNN}
���¥��  ���������

1,6 �
¡����¢� ������� 2WD 2WD/ALLGRIP ALLGRIP
¨����¢���� 5MT/6AT 5MT/6AT 6AT
��¢������¦�� GL GL+ GLX
~���
©��� �� ����� 215/60R16 ������� ����� (� ¦��ª��¢� �������¢�) S - -

215/60R16 ��¥��������� �����  - S -
215/55R17 ��¥��������� ����� (���������) - - S

«������ ���� �� ���� T135/90R16 ������� ����� (���ª�� ��� ��¢§�����¥� ������������) S S S
Ef��E�’��
������¢��� �¤� � ���� ¬���¦�� ��������¥� �������� - - S
������¤��§� �������� ���� S S S
«������ �������� ������� S S S

«���� S S S
������¥� �� ���� ����� - - -

¡�������� - S S
«������� ��§�� ������ ����� S - -

��� ����� ������ - S S
���������� ����¦�� ��¥�£��¥� ���������� ¯������¢�¥������ ��¢�� S S S
���������� ���� ����� S - -

¡��� - S -
°��¢����� - - S

������� ��������� ����� S - -
���ª����� - S -
°��¢����� - - S

{����{�����
¬��� ����¥���� � ¢��ª������������¢� (���£�± � ���ª�± ������) S S -

����¥���� � ¢��ª������������¢� (���ª�± ������) - - S
¡����������� ���� ���£�������¥� ���� (���£�± ������) - - S

�������� ��� ��§��� S S -
²���¢���§��� - - S

²���¢���§�� ������� �������ª�¥� ���������� - - S
�������¢���� ���� ������� - S S

«���� S S S
¨������� ������ (������) S S S
¨������� ������ «���� ������ ����� + ����� �����¦� + ���� ����¦�� ��¥�£��¥� ���������� - S S
¡����§������ �������: 2-��������� (���ª��, ������) + ��¥��ª������ �������§����� ��£�¢ + �¢���§ S S S

«����: 1-��������� + �������§����� ��£�¢ + �¢���§ S S S
²���¢���§�� �����§������ - - S
¡����¢� ��������� ����ª�¥� ���� S S S
«������� �������� ����ª�¥� �¥���� ����� S - -

���ª����� - S S
« ��������������¢ ��¥��¤����� S S S
« ��������������¢ ��������� - - S
« ���¥����§�¢ S S S
³� ���������¢� ������¤��§�¢� ����£§���� �������� - - S

�������� ����ª�¥� �¥���� � �����¢/��§��¢ ��£�¢�¢ «���¢����� ���§�� S S S
����{��� �E������ �� ���E�� ��������
3-���¦��� ���¢� ��¥��¤����� ���� ������/������ ���¢� S S S

« ������������¢ ������� S - -
©������ ���������� - S S
����¢���§� ��������� ����������¢�¤ S S S
����¢���§� ��������� �����¢�¤ ���´�-�������¤ - S S
����¢���§� ��������� ��������¢ �� �����¢�¤ Hands-free S S S

������¢��� ����¢���§� (6AT) - S (6AT) S (6AT)
������¤��§ ���ª���¥� ��������� S S S
¨���¢��� S S S
³����¢�¦����� ������� µ������� ¥������� S S S

����£§�� ��¢�������� �������ª�¥� ������� S S S
����£§�� ������� ������ (����§��/�������) S S S
¡������ ��������ª S S S
�����¥ S S S
³�������� ������´ ������§� S S S
³�������� ����¢������ ������§ (MT/6AT � ��§��¢ ��£�¢�¢) S S S
³�������� ��£�¢� ���� (¢����� � ALLGRIP) S (ALLGRIP) S ( ALLGRIP) S (ALLGRIP)
¶�¥�������� ��� �������������� ��¢��ª ������� ����� S S S
¶�¥�������� ��� �������������� ��¢��ª ������� ����£��� S S S
¶�¥�������� ��� �������������� ��¢��ª ������� ����ª�¥� ������� S S S
¶�¥�������� ��� ����§����� ����� S S S
�������£���� ��� ���ª��� �����ª ������ S S S

¶�¥�������� ��� ����¢����� ���� �� ��������� ��¤§ «������� ��¥��� S S S
f{��{�� � ���{��
¯���������������¢�§� ������� S S S

«���� - S S
µ������ª��� ��¢�� ����¢���§ (� ���� �����) S S S
������¦���� ��������� ��¢��¢� ������ « ����¦�±¤ ��������£���� �� ����¢�¥�¤ ��¢� ��������´ ��������´ ��¥������¦�´ S S S
¡����¢� ������� ���¥��� �� ����¢�¥�¤ ������ - - S
�����¦����� ������� ��§�� ��¥��¤����� S - -

²���¢���§��� (����������) - S S
���¥����§ S S S
¡������� ���ª�� S S S
²���������¢� ����¢�� x 4 S S S

�����§�������� ����¢��  x 2 - - S
���������¢�§, CD-���¥����§, ��¢����� �� MP3/WMA, USB-����, Bluetooth* S - -
¸��ª��¢������ �����¢� � ��������¢ 7’’ ������¢, ���������¢�§, USB-����, Bluetooth, 
��¢��� ����ª�¥� �¥����

- S -

¸��ª��¢������ �����¢� � ��������¢ 7’’ ������¢, ���������¢�§, USB-����, 
Bluetooth, ��¢��� ����ª�¥� �¥����, ����¥�¦��

- - S

������ ������ ��£�¢� ���� 4 ��£�¢� S (ALLGRIP) S (ALLGRIP) S (ALLGRIP)
���´�-�������ª - S S
����¥����§ �����ª (������� �������) S S S
���������� ��� ���¥���� ����ª�´ §������ ������ S S S

���¥��  ���������
1,6 �

¡����¢� ������� 2WD 2WD/ALLGRIP ALLGRIP
¨����¢���� 5MT/6AT 5MT/6AT 6AT
��¢������¦�� GL GL+ GLX
���E�’��
���������� ������ ¹�¢�� ��� §������ ���� � �������� §������ ������ (2-����¦����) S S S

¹�¢�� ��� §������ ���� � �������� §������ ������ (3-����¦����) - - S
µ������ª��� ������ ���������� ������ (3-����¦�����) S S S
������ ���������� ���������� ��� ������§�� - S S
������ ���������� ¦������ª��¥� ��£�ª�¥� ������ª��¥� ���������� - S S

¡��¦�������� ������� « ����������¢ ��������¢ S S S
« ���¢�§�¢ ������� S S S
« ����¦�±¤ ������§������ - S S

����� ������ª - - S
����� ��§�� « ���� ����� - - -

« ���� ����£��� S S S
«���� x 2 S S S

������������ ������� x 2 S S S
¨��¢�§� ������ ������� ����� x 2 + ����� ����� x 2 S S S
µ������ª�� ��£�± ���������� S S S
USB-���’±¢ µ������ª�� ��£�± ���������� S S S
������� ��� ���������� �������´� �� 12  µ������ª�� ��£�± ���������� S S S
��������� ��� ��¥ « ���� ����� S S S
�������� �� ¦����� - - S
����������� ������ �������� ���ª����� S S -

������ - - S
��������� ����������� A/C ����� S - -

°��¢����� - S S
����������� ������� ����� S - -

¡�������� - S S
������ ����������� ���������¥� ¥��ª¢� ����� S - -

°��¢����� - S S
������ ���������� ������� ������ ¨������ S S -

«�¢�� - - S
���������� ������� ������ ����� S - -

¡�������� - S S
�������� ��§�� ������ ����� S - -

°��¢����� - S S
������������ �� ������� ������ ¨������� ������� S S -

������ �� ���§��´ ����� - - S
�������
������� ������� ��¥��¤����� ������ (������� �����) S S S

��¥��¤����� ������ (������� ����£���) S S S
������ �� ����¦� (������� ����£���) S S S

«���� ������� ¬���¦�� ��������� � �������������� 60:40 S S S
������� �����ª ¨������� S - -

¨������� �� ����§��¤ - S -
«�¢���� - - S

������E ������E���
©����� ��¥�£��¥� ���������� S S S
����¦� ��¥�£��¥� ���������� - S S
��§�� � ��¥�£��¢� ���������� ��§�� ��� ��¢�� x 1 S S S

��§�� ��������� x 6 S S S
������� ��� ���������� �������´� �� 12  (��������� ����¢) � ��¥�£��¢� ���������� - S S
���������� ��¥�£��¥� ���������� - S S
�E��Ef� �� ������
�������� �������ª�� ������� ������� SRS S S S
¡����¢� �����¤§���� �������ª��´ ������� ������� (� ���� ����£���) S S S
 ����� ������� ������� SRS ������� S S S
�������-������ ������� SRS S S S
������� ������� ������� SRS ��� ����� S S S
��¢��� ������� �������: 3-��§����, � ��������¢ ����������¢, ���������¥���§�¢�, 

��¢�£���§�¢� �������£���� �� ��¥��¤�����¢ ������ ������ ���������
S S S

«����: 3-��§����, � ��������¢ ����������¢ x 3, ���������¥���§�¢� 
(����� �� ������)

S S S

«����: 3-��§����, � ��������¢ ����������¢ x 3 S S S
������ª�� ����� ISOFIX ��� ����§�� ������ 
������� 

x 2 S S S

����� ����� ��������� ����§�� ������ 
������� 

x 2 S S S

¸������¢ ���������� ������ ������ ��� ������� ����� S S S
������ ����� ��� ������� ��� ������¥� ����� S S S
¡����¢� ABS �� ����¦�±¤ EBD S S S
ESP®** S S S
¡����¢� ������¥���� �����§�����¤ (Hill hold control) S S S
����¢�£�� �����¢� ¥��ª¢������ (Brake assist function) S S S
¡����¢� ����¢�¥� �� ������ (Hill descent control) S (ALLGRIP) S (ALLGRIP) S (ALLGRIP)
��������ª�� ���§��� ������� - - S

«���� - - S
 ��������� ����¢������ ������§ (6AT) - S (6AT) S (6AT)
����� ������ ��¥�� (DHL) ����¥���� S - -

¡����������� - S S
³¢¢��������� S S S
µ������� ��¢���, »� ������§�¤�ª�� S S S
¨���¢������§��� �����ª��� ����� S S S

S: ¡�������  -: ������±  

¡��������� �� ��¦���� ���������� ¢�£� ������������ ����£�� ��� ����� �����. 

*: Bluetooth – ����±�������� ���¥��� ¢���� Bluetooth SIG, Inc.
**:  ESP – ����±�������� ���¥��� ¢���� Daimler AG.

¡����¢� ESP ������§��� ��� �������¤ �������´ ��������� Vitara.
����� �����������ª ´´ ������ ����£��ª ��� �¢�� ���� �� ����� ����£�ª�¥� ��������. 
¼ ���� ������»���� ��¢��� �§������� ��� �� ����¥�¤ �� ´� ��������������� 
�����������ª ������ �����¢� ¢�£� ���������.
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Габаритні розміри
{[NgvN_ QH�N_�N_ �j\jYQH\W[QWYW
���ª����ª ������ 5
���¥��  ���������

1,6 � VVT
¡����¢� ������� 2WD ALLGRIP
��������� �{�����
��������� ���£��� ¢¢ 4175
��������� ������ ¢¢ 1775
��������� ������ ¢¢ 1610
������� ���� ¢¢ 2500
����� ������� ¢¢ 1535

«���� ¢¢ 1535
¸���¢��ª��� ������ ��������� ¢ 5,2
¸���¢��ª��� ����£��� ������� ¢¢ 185
����f����
���ª����ª ¢��¦ª ���� 5
��’±¢ ��¥�£��¥� 
����������*

¸���. ��’±¢ (���� ��� ���������) � 1120
¡������� ������ ��� �ª� ¥� ������� (¢���� VDA) � 710
������� ������ ����ª�¥� ������� (¢���� VDA) � 375

��’±¢ �������¥� ���� � 47
������
¨�� M16A
���ª����ª ¦�������� 4
���ª����ª �������� 16
����§�� ��’±¢ �¢3 1586
���¢��� ¦������� x ��� ������ ¢¢ 78,0×83,0
�����¦�±�� ��������� 11,0
¸����¢��ª�� ����£����ª  ��/(��/��) 86/6000
¸����¢��ª��� �������ª��� ¢�¢��� ¶¢/(��/��) 156/4400
������� �����¢�  �¥�����§���� ������������
����������
¨�� 5MT 6AT 5MT 6AT
��������§�� §���� 1-� 3,545 4,667 3,545 4,667

2-� 1,904 2,533 1,904 2,533
3-� 1,258 1,556 1,258 1,556
4-� 0,911 1,135 0,911 1,135
5-� 0,725 0,859 0,725 0,859
6-� - 0,686 - 0,686
«����� ��� 3,250 3,394 3,250 3,394

��������§�� §���� ¥������´ ������§� 4,411 3,502 4,411 3,502
~���
���ª���� ¢������¢ «��§���-�������¥� ����
���ª¢� ������� �����ª����� �������

«���� �������
�������� ������� McPherson �� ������¤ �� ���£���¤

«���� ¨�������� ����� � ���£���¤
©���    215/60R16,215/55R17
����
¡�����£��� ¢��� �¥ 1075 1120 1160 1185
����� ¢��� ����¢����� �¥ 1730
��������� �{f����f�
¸����¢��ª�� ��������ª �¢/¥�� 180 180 180 180
��� ���¥��� 0-100 �¢/¥��*1 � 11,5 12,0 12,5 13,0
Ef{�{����� �{f����f�
¯����¥�§��� ����  Euro 5
������ ������ ¸��ª��� ¦��� �/100 �¢ 7,1 7,6 7,5 7,9

«�¢��ª��� ¦��� �/100 �¢ 5,1 5,5 5,1 5,5
��¢��������� ¦��� �/100 �¢ 5,8 6,2 6,0 6,3

����� CO2 ¥/�¢ 136 145 139 147

*: ���� ��� ���������
¨����§�� �������������� ¢�£��ª ������������ ����£�� ��� ����� �����.
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 fgFsg\W Y^xgvj

���¥�� 1,4 � DITC
¡����¢� ������� 2WD/ALLGRIP
¨����¢���� 6AT
��¢������¦�� S
~���
©��� �� ����� 215/55R17 + ��¥��������� ����� (§����¥� ���ª���) S
«������ ������ (���� �� ����) T135/90D16 + �������� ���� (���ª�� ��� ��¢§�����¥� ������������) S
Ef��E�’��
������¤��§� �������� ���� S
«������ �������� ������� S

«���� S
������¥� �� ���� ¡�������� S
«������� ��§�� ������ ��� ����� ������ S
���������� ����¦�� ��¥�£��¥� ���������� ¯������¢�¥������ ��¢�� S
���������� ���� °��¢����� S
������� ��������� °��¢����� (5-���¦����) S
{����{�����
¬��� ����¥���� � ¢��ª������������¢� (���ª�± ������) S

¡����������� ���£�������¥� ���� (���£�± ������) S
������� ��������� ������� ���£������ �� �����������¢� S

�������� ��� ²���¢���§��� S
²���¢���§�� ������� �������ª�¥� ���������� S
�������¢���� ���� ������� S

«���� S
¨������� ������ ����� (������) S
¨������� ������ «���� ������ ����� + ����� ������ �����¦� + ���� ����¦�� ��¥�£��¥� ���������� S
¡����§������ �������: 2-��������� (���ª��, ������) + ��¥��ª������ �������§����� 

��£�¢ + �¢���§
S

«�����: 1-���������� + �������§����� ��£�¢ + �¢���§ S
²���¢���§�� �����§������ S
¡����¢� ��������� ����ª�¥� ���� S
«������� �������� ����ª�¥� �¥���� ¡�������� S

¯������������ ��¥��¤����� S
¯������������ ��������� S
���¥����§ S
³���¥������ ������¤��§� ����£§���� �������� S

�������� ����ª�¥� �¥���� �� �����¢/��§��¢ ��£�¢�¢ ¢������ ����¢����� ���§�� S
����{�E f{�E�{ �� ���E�� ��������
3-���¦��� ���ª��� ������ ��¥��¤����� ���� ������/������ ���¢� S

©������ � §������¤ ����§��¤ S
����¢���§� ����������¢� S
����¢���§� �����¢� ���´�-�������¤ S
��¥��� ��������� ��������¢ �� �����¢�¤ Hands-free S

������¢��� ����¢���§� S (6AT)
������¤��§ ���¢� S
¨���¢��� S
³����¢�¦����� ������� µ������� ¥������� S

����£§�� ��¢�������� �������ª�¥� ������� S
����£§�� ������� ������ (����§��/�������) S
¡������ ��������ª S
�������� ��������� S
³�������� ������´ ������§� S
³�������� ����¢������ ������§� S
³�������� ��£�¢� ���� (¢����� � ALLGRIP) S (ALLGRIP)
¶�¥�������� ��� �������������� ��¢��ª ������� ����� S
¶�¥�������� ��� �������������� ��¢��ª ������� ����£��� S
¶�¥�������� ��� ������������� ��¢��� ������� ����£���� ������ �����ª S
¶�¥�������� ��� ����§����� ����� S
�������£���� ��� ���ª��� �����ª ������ S

¶�¥�������� ��� ����¢����� ���� �� ��������� ��¤§ «������� ��¥��� S
f{��{�� � ���{��
¯���������������¢�§� ������� S

«���� S
µ������ª��� ��¢�� ����¢���§ (� ���� �����) S
������¦���� ��������� ��¢��¢� ������ « ����¦�±¤ ��������£���� �� ����¢�¥�¤ ��¢� ��������´ ��������´ 

��¥������¦�´ 
S

¡����¢� ������� ���¥��� �� ����¢�¥�¤ ������ S
�����¦����� ������� ²���¢���§��� (����������) S
���¥����§ ���������� ���ª�� ������ S
²���������¢� ����¢�� x 4 S

�����§�������� ����¢��  x 2 S
CD-���¥����§, ��¢����� �� MP3/WMA + Bluetooth®* S
¸��ª��¢������ �����¢� � ��������¢ 7’’ ������¢, ���������¢�§,        
USB-����, Bluetooth, ��¢��� ����ª�¥� �¥����

S

����¢���§ ������ ��£�¢� ���� 4 ��£�¢� S (ALLGRIP)
���´�-�������ª S
����¥����§ �����ª (������� �������) S
���������� ��� ���¥���� ����ª�´ §������ ������ S

���¥�� 1,4 � DITC
¡����¢� ������� 2WD/ALLGRIP
¨����¢���� 6AT
��¢������¦�� S
���E�’��
���������� ������ ¹�¢�� ��� §������ ���� � �������� §������ ������ (2-����¦����) S

µ������ª��� ������ ���������� ������ (3-����¦�����) S
������§������ ���������� ��� ������§�� S
������§������ �������� ��� ��¥ (������� �������) S
������§������ ¦������ª��¥� ��£�ª�¥� ������ª��¥� ���������� S

¡��¦�������� ������� « ����������¢ ��������¢ S
« ���¢�§�¢ ��� ������� S
« ����¦�±¤ ������§������ S

����� ��§�� « ���� ����£��� S
«���� x 2 S

������������ ������� x 2 S
¨��¢�§� ������ ������� ����� x 2, ����� ����� x 2 S
µ������ª�� ��£�± ���������� S
USB-���’±¢ µ������ª�� ��£�± ���������� S
������� ��� ���������� �������´� �� 12  µ������ª�� ��£�± ���������� S
¡�������� ��¤¢���±�� �������� �� ������ �����ª ������������/¥��ª¢� S
�����£�� « ���� ����� S
�������� �� ¦����� S
����������� ������ �������� ������ (�������� Hairline) S
��������� ����������� �����¢� �����¦�¤����� 
(������ �� ¦������ª���)/��¥���� ��������� 
����������¢�¤/�������ª��-��¢��¤���ª��� 
��������

������� S

����������� ������� ¡�������� S
������ ����������� ���������¥� ¥��ª¢� °��¢����� S
������ ���������� ������� ������ «�¢�� S
���������� ������� ������ ¡�������� S
�������� ��§�� ������ °��¢����� S
������������ �� ������ ������ �� ���§��´ ����� S
�������
������� ������� ��¥��¤����� ������ (������� �����) S

��¥��¤����� ������ (������� ����£���) S
������ �� ����¦� ������� (������� ����£���) S

«���� ������� ¡�������� ������ � �������������� 60:40 S
������� �����ª «�¢�� �� §������¤ ����§��¤ S
������E ������E���
©����� ��¥�£��¥� ���������� S
����¦� ��¥�£��¥� ���������� S
��§�� � ��¥�£��¢� ���������� ��§�� ��� ��¢�� x 1 S
������� ��� ���������� �������´� �� 12  � ��¥�£��¢� ���������� S
���������� ��¥�£��¥� ���������� S
�E��Ef� �� ������
�������� �������ª�� ������� SRS S
¡����¢� �����¤§���� �������ª��´ ������� ������� (� ���� ����£���) S
 ����� ������� ������� SRS ������� S
�������-������ ������� SRS S
������� ������� ������� SRS ��� ����� S
��¢��� ������� �������: 3-��§����, � ��������¢ ����������¢, ���������¥���§�¢�, 

��¢�£���§�¢� �������£���� �� ��¥��¤�����¢ �� ������¤
S

«����: 3-��§����, � ��������¢ ����������¢ x 3, 
� ���������¥���§�¢� (����� �� ���� �������)

S

������ª�� ����� ISOFIX ��� ����§�� ������ ������� x 2 S
����� ����� ��������� ��� ����§�� ������ ������� x 2 S
¸������¢ ���������� ������ ������ ��� ������� ����� S
������ ����� ��� ������� ��� ������¥� ����� S
¡����¢� ABS � ����¦�±¤ EBD S
¡����¢� ESP®** S
¡����¢� ������¥���� �����§�����¤ (Hill hold control) S
����¢�£�� �����¢� ¥��ª¢������ (Brake assist function) S
¡����¢� ����¢�¥� �� ������ (Hill descent control) S (ALLGRIP)
��������ª�� ���§��� ������� S

«���� S
 ��������� ����¢������ ������§ S (6AT)
����� ������ ��¥�� (DRL) LED S
³¢¢��������� S
µ������� ��¢���, »� ������§�¤�ª�� S
¨���¢������§��� �����ª��� ����� S

���ª����ª ������ 5
���¥��  ���������

1,4 � BOOSTERJET
¡����¢� ������� 2WD ALLGRIP
��������� �{�����
��������� ���£��� ¢¢ 4175
��������� ������ ¢¢ 4175
��������� ������ ¢¢ 1610
������� ���� ¢¢ 2500
����� ������� ¢¢ 1535

«���� ¢¢ 1505
¸���¢��ª��� ������ ��������� ¢ 5,2
¸���¢��ª��� ����£��� ������� ¢¢ 185
����f����
���ª����ª ¢��¦ª ���� 5
��’±¢ 
��¥�£��¥� 
����������*

¸���. ��’±¢ (���� ��� ���������) � 1120
¡������� ������ ��� �ª� ¥� ������� (¢���� 
VDA)

� 710

������� ������ ����ª�¥� ������� (¢���� 
VDA)

� 375

��’±¢ �������¥� ���� � 47
������
¨�� K14C-DITC
���ª����ª 
¦��������

4

���ª����ª 
��������

16

����§�� ��’±¢ �¢3 1373
���¢��� ¦������� x ��� ������ ¢¢ 73,0×82,0
�����¦�±�� ��������� 9,9
¸����¢��ª�� ����£����ª  ��/(��/��) 103/5500
¸����¢��ª��� �������ª��� ¢�¢��� ¶¢/(��/��) 220/1500–4000
������� 
�����¢�

 ����������± 
������������

����������
¨�� 6AT 6AT
��������§�� 
§����

1-� 4,044 4,044
2-� 2,371 2,371
3-� 1,556 1,556
4-� 1,159 1,159
5-� 0,852 0,852
6-� 0,672 0,672
«����� ��� 3,193 3,193

��������§�� §���� ¥������´ ������§� 3,502 3,502
~���
���ª���� ¢������¢ «��§���-�������¥� ����
���ª¢� ������� �����ª����� �������

«���� �������
�������� ������� McPherson �� ������¤ �� 

���£���¤
«���� ¨�������� ����� � 

���£���¤
©��� 215/55R17
����
¡�����£��� ¢��� �¥ 1160 1235
����� ¢��� ����¢����� �¥ 1730
��������� �{f����f�
¸����¢��ª�� ��������ª �¢/¥�� 200 200
��� ���¥��� 0-100 �¢/¥�� � 9,5 10,2

S : ¡�������

¡��������� ���������� ¢�£� ������������ ����£�� ��� ����� �����.
*: Bluetooth – ����±�������� ���¥��� ¢���� Bluetooth SIG, Inc.
**:  ESP – ����±�������� ���¥��� ¢���� Daimler AG. ¡����¢� ESP ������§��� ��� �������¤ �������´ ��������� Vitara. ����� 

�����������ª ´´ ������ ����£��ª ��� �¢�� ���� �� ����� ����£�ª�¥� ��������. ¼ ���� ������»���� ��¢��� �§������� ��� 
�� ����¥�¤ �� ´� ��������������� �����������ª ������ �����¢� ¢�£� ���������.

*: �¢����� �� VDA
µ� �����§�� �������������� ¢�£��ª ���� �¢����� ��� ��������ª�¥� ������¢�����.

Silky Silver Metallic 2 (ZCC)

Galactic Grey Metallic (ZCD)

Superior White (26U)

Cosmic Black Pearl Metallic (ZCE)

Bright Red 5 (ZCF)

Atlantis Turquoise Pearl Metallic (ZQN)

Cool White Pearl (ZNL)

Однокольорові

Двокольорові

Atlantis Turquoise Pearl Metallic (ZQN)
Cosmic Black Pearl Metallic (ZCE)

A9L

Atlantis Turquoise Pearl Metallic (ZQN)
Superior White (26U)

A6H

Horizon Orange Metallic (ZQP)
Cosmic Black Pearl Metallic (ZCE)

A9M 

Horizon Orange Metallic (ZQP)
Superior White (26U)

A6J

Savanna Ivory Metallic (ZQQ)
Cosmic Black Pearl Metallic (ZCE)

A9N

Bright Red 5 (ZCF)
Cosmic Black Pearl Metallic (ZCE)

A9H

Cosmic Black Pearl Metallic (ZCE)
Superior White (26U)

A6B

Galactic Grey Metallic (ZCD)
Cosmic Black Pearl Metallic (ZCE)

A9G
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 1.4 BOOSTERJET
����£����ª �� �����������ª; ��������-
¥�� ��’±¢�¢ 1,4 ����� �� �����¢�¤ ���-
��������ª�¥� ������������ ������. «� 
���ª-���� �¢�� BOOSTERJET ��¢������± 

���£�¤§� ����£����ª 
� �����§�� ������§���� 
�����¢�§����ª. ¸���±-
�� ����������� �����ª 
��� ������ ������¢, � 
�������ª��¥� ¢�¢��-
�� � �����¤ �����§��ª 
� ��� ¢�¥��������, � ��� 
������ ������. 



Гарантія Suzuki на нові автомобілі становить 3 роки або 100 тис. км пробігу.

Програма допомоги на дорозі. Власники автомобілів Suzuki, починаючи з моменту придбання автомобіля, 
автоматично беруть участь у Програмі Suzuki Assistance. Додаткову інформацію можна отримати у Вашого 
дилера Suzuki.

У зв’язку з постійним удосконаленням своєї продукції, компанія Suzuki залишає за собою право 
змінювати технічні характеристики та комплектацію автомобілів.

Через обмеження, що вносяться поліграфічним процесом, зображення кольорів та варіантів оздоблення, 
представлені в цьому каталозі, можуть відрізнятися від реальних кольорів та варіантів оздоблення. 
Проконсультуйтеся з цього питання в офіційного дилера Suzuki.

Запитуйте Suzuki в офіційного дилера Suzuki у Вашому місті.

Інформаційна служба (безкоштовно по Україні): 0 800 50 25 25.

Технічні характеристики, наведені в неметричних одиницях, є приблизними.
SUZUKI MOTOR CORPORATION залишає за собою право змінювати без попереднього 

попередження ціни, кольори, матеріали, обладнання, технічні характеристики
та моделі, а також вилучати моделі з продажу.

www.suzuki.ua


